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Escondidinho, tapiocas e 
até Caldo de Kenga ajudam 
a espantar o friozinho
Página 4 Página 2

Separar o lixo em dois: comum 
e reciclável. A atitude simples 
representa prática de cidadania

Colonial encerra atividades
Aos 54 anos de ativida-

de - 49 deles nas mãos dos 
atuais administradores - o 
Buffet Colonial anunciou 
que vai encerrar as ativi-
dades. Mas, para além da 
tradição e beleza do ele-
gante espaço de festas, o 
que mais chocou foi que a 
informação veio em forma 
de comunicado nas redes 
sociais. A casa sequer in-
formou o que acontecerá 
com os clientes que con-
trataram eventos ainda 
não realizados e se ha-
verá estorno dos valores 
pagos. A justificativa foi a 
pandemia, com cancela-
mento de eventos desde 
março de 2020, e o au-
mento dos valores de in-
sumos diversos. O Procon 
solicitou esclarecimentos 
e estabeleceu o prazo de 
25 de abril para que se-
jam prestados    Página 5

Reforma do edifício monumento 
do Museu do Ipiranga é concluída

Foram concluídas  as 

obras de restauro do edifí-

cio-monumento do Museu 
do Ipiranga. Desde outubro 
de 2019, o prédio, que foi 
inaugurado em 1890, tem 
passado por uma reforma 
total, com reparos em todos 
os detalhes da arquitetura, 
incluindo os 7.600 metros 
quadrados das fachadas, 
que, pela primeira vez em 

sua história, passaram por 
limpeza, decapagem, recu-
peração dos ornamentos, 
aplicação de argamassa, 
tratamento de trincas e pin-
tura. Na atual etapa, estão 
sendo restauradas estrutu-
ras e peças dos jardins. A 
previsão é de reinaguração 
em 7 de setembro, cele-
brando o bicentenário da 
Independência.  Página 6
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M E I O A M B I E N T E

Cinco pequenas grandes atitudes
Todos os habitantes da ca-

pital paulista - assim como 
comerciantes, empresários, 
pequenos ou grandes pres-
tadores de serviços - sofrem 
as consequências da falta de 
cidadania de algumas pessoas. 

A cidade poderia ser mais 
bonita, saudável e segura se 
algumas pequenas atitudes se 
tornassem cotidianas e provo-
cassem a visão de que podem 
mudar o seu mundo. 

Melhorias em limpeza pú-
blica trazem resultados con-
cretos rápidos: menor risco 
de enchentes e alagamentos, 
menos proliferação de baratas, 
ratos e outros seres que trazem 
danos à saúde, redução de 
custos com os serviços de des-
tinação da sujeira, uma cidade 
mais bonita e humana. 

Além desses resultados 
diretos, há ainda mudanças 
culturais em cada indivíduo 
e coletivamente. Essa preocu-
pação cotidiana com pequenas 
atitudes evolui para mudanças 
de visão mais profunda, como 
maior preocupação em pre-
servação da natureza mundial, 
participação cidadã na comu-
nidade, mudança de atitudes 
das empresas na produção de 
seus itens, entre outras. 

Cinco primeiras e simples 
atitudes - todas essenciais - 
podem representar o início 
desse processo. 

1. Recolha 
as fezes 

Quando se fala em animal 
de estimação, é preciso falar 
também em posse responsá-
vel. Um animal é um ser vivo 
e sente fome, dor, precisa de 
cuidados constantes em ter-
mos de atenção e saúde. Não 
pode ser abandonado - o que 

é crime - e é preciso sempre ter 
com quem deixá-lo em casos 
de ausência prolongada. 

É fundamental ainda saber 
que os cães precisam dar pas-
seios pelas ruas e que, nesses 
momentos, cabe ao dono re-
colher as fezes. 

O mesmo vale em parques, 
praças, en� m, qualquer área 
pública, ainda que canteiros 
de árvores e similares. A co-
leta, aliás, embora muitos não 
saibam, é obrigatória por lei. 

Portanto, leve sempre um 
saquinho para o recolhimento. 
Depois, descarte corretamente 
em sacos junto com o lixo co-
mum - nunca com o reciclável. 

2. Lixo no 
lugar certo

Outra prática de cidadania 
essencial e ao mesmo tempo 
muito simples é o descarte de 
todo e qualquer tipo de resí-
duo de forma correta. 

Está nas ruas e acabou de 
consumir um alimento? Não 
jogue guardanapos, embala-
gens, descartáveis, nada nas 
ruas. Tenha sempre um sa-
quinho no carro ou em bolsas, 
mochilas e pastas. Ou jogue 
esse resíduo em papeleiras e 
lixeiras disponíveis nas vias 
públicas. O mesmo vale para 
bitucas e embalagens de ci-
garro.

Sobras de jardinagem ou 
entulho podem ser levados aos 
Ecopontos. Também é possível 
deixar para a coleta comum 
domiciliar de lixo, desde que 
estejam bem acondicionados, 
em sacos próprios para entu-
lho, disponíveis para venda em 
lojas de material de constru-
ção. Mas, atenção: o total não 
pode ultrapassar 50 quilos. 

Para quantidades maiores 

de entulho, resultantes de uma 
obra maior, é preciso contratar 
caçambas e conferir no site 
da prefeitura se a empresa é 
credenciada. Dessa forma, o 
contratante não corre o ris-
co de ser multado por crime 
ambiental - vale destacar que 
a responsabilidade pelo des-
carte irregular do entulho é 
compartilhada entre a empre-
sa de aluguel de caçambas e 
quem a contratou e, por isso, 
procure apenas as empresas 
credenciadas. O site é prefei-
tura.sp.gov.br. Nunca descarte 
nada nas beiras de córrego, 
calçadas, praças, áreas verdes, 
parques... Os Ecopontos da 
Prefeitura também recebem 
móveis e outros eletrodomés-
ticos inservíveis. Para conferir 
os endereços e horários de 
funcionamento, visite https://
bit.ly/3MdkZem. Há mais de 
cem ecopontos espalhados 
pela cidade e eles abrem as 
portas inclusive aos domingos 
e feriados. 

3. Lixo na
hora certa

O lixo doméstico comum - 
restos de comida, papel sujo, 
embalagens engorduradas, 
fraldas, absorventes, hastes de 
algodão - deve ser acondicio-
nado em um saco resistente, 
não muito pesado e colocado 
para coleta na data e hora 
correta. Para saber o horário 
em que o caminhão da coleta 
tradicional passa em sua rua, 
con� ra em https://www.ecour-
bis.com.br/coleta/index.html.

A concessionária Ecourbis 
é responsável pela coleta do-
miciliar e destinação correta 
em aterros nas zonas sul e leste 
da capital.  

O lixo descartado fora de 

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária 
pública responsável pela coleta, transporte e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de 
saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Subprefeituras, e o ob-
jetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

hora ou lugar correto pode 
ser levado pelas enxurradas e 
agravar pontos de alagamento, 
além de poluir mares e rios. 

Também pode ser alvo da 
ação de animais ou catadores 
independentes, ficar espalha-
do pelas ruas e atrair animais 
sinantrópicos como ratos e ba-
ratas, ou provocar o acúmulo de 
água parada, tornando-se cria-
douro do mosquito transmissor 
da dengue e outras doenças. 

4. Separe o 
lixo em dois

Outra prática de cidadania 
muito simples mas que ainda 
precisa de mais participação 
da comunidade é a coleta 
seletiva.  Muitos ainda não 
participam por achar que é 
preciso separar os diferen-
tes tipos de recicláveis,  o 
que não é verdade. Outra 
informação falsa é de que o 
material separado é mistu-
rado no caminhão e acaba 
perdendo seu valor. Na ver-
dade, a reciclagem de itens 
separados pela população ga-
rante o sustento de centenas 
de famílias de catadores que 
trabalham nas cooperativas 

cadastradas pela Prefeitura.
O processo é simples - sepa-

re apenas o lixo  seco (reciclá-
vel) do lixo úmido (orgânico e 
comum). Todos os recicláveis 
(vidro, plástico, metal e papel) 
podem estar em um único 
saco - eles serão triados pos-
teriormente em centrais meca-
nizadas ou pelas cooperativas. 

Procure remover os resídu-
os dos recicláveis, enxaguando 
garrafas pet (de refrigerantes, 
bebidas, óleo), latinhas (de 
sucos, cerveja...), embalagens 
tetra pak (leite, molhos) e não 
envie embalagens engordura-
das (caixas de pizza ou emba-
lagens delivery, por exemplo) 
ou com cinzas de cigarro.

Se o material reciclável es-
tiver muito sujo, contaminará 
inclusive os itens limpos que 
esiverem na mesma carga.  

5. Reduza o 
lixo gerado

Consumir é preciso, Para 
se alimentar, vestir-se, manter 
os cuidados de saúde, bus-
car diversão, locomover-se, 
comunicar-se, estudar etc.

Mas, para garantir a saú-
de econômica da família e, 

UMA ATITUDE SIMPLES PODE MUDAR A CIDADE: SEPARE 
O LIXO COMUM (SOBRAS DE COMIDA E REJEITOS) E 
RECICLÁVEIS (LATAS, VIDROS, PAPEL E METAL)

ao mesmo tempo, proteger 
a natureza e evitar a geração 
excessiva de resíduos e gasto 
de energia, é preciso prati-
car e desenvolver o consumo 
consciente. 

Aprender a comprar ape-
nas o necessário pode ser um 
processo e evita até problemas 
de saúde mental coo ansieda-
de e acumulação - também 
chamada de colecionismo. Ao 
mesmo tempo, o consumidor 
consciente aprende a valorizar 
experiências, ou seja, em vez 
de acumular muitos objetos, 
trocar de celular, televisão ou 
carro sem necessidade, não é 
melhor investir em um passeio 
ou viagem com a família? 

Passe a prestar atenção na 
quantidade de lixo que é des-
cartado semanalmente nos 
dias da coleta, tanto reciclável 
quanto comum. Houve des-
perdício? Houve excessos? 

Além de contribuir com a 
economia doméstica, evitar 
agressões à natureza, a redu-
ção de consumo também re-
presenta a redução do volume 
de lixo enviado para o aterro 
sanitário municipal, propor-
cionando maior vida útil a 
esse espaço. 

Estação de metrô tem posto de coleta de embalagens cosméticas
Vidros de perfume, emba-

lagens de produtos de beleza 
em geral, cosméticos. Como 
descartar esses itens correta-
mente?  Agora, uma estação 
de metrô da zona sul paulis-
tana conta com um ponto de 
descarte correto para o pós 
consumo desses itens;

O contêiner adequado � ca 
na Estação São Paulo-Morum-
bi. Os itens descartados ali são 
posteriormente encaminha-
dos para uma cooperativa que 
não só fará a retirada como 
também garantirá a recicla-
gem e reaproveitamento, além 
de destinação correta dos itens 
não passíveis de reciclagem.

 O equipamento ficará à 
disposição do público até 
dezembro. A ideia é gerar 
impacto social por meio da 

logística reversa, economia 
circular e da reciclagem de 
embalagens.

A ação visa também avaliar 
impactos ambientais pelos 
dados e indicadores mensais 
do volume coletado. Outro 
objetivo da iniciativa é retirar 
de aterros sanitários e lixões 
resíduos provenientes do seg-
mento de beleza.

A ação é resultado de par-
ceria entre a ViaQuatro, con-
cessionária responsável pela 
operação e manutenção da 
Linha 4-Amarela, e a Reciclo 
Beleza Sustentável.

O equipamento é feito com 
placas provenientes de aparas 
de tubo de creme dental, sen-
do que sua composição é 75% 
plástico e 25% alumínio. O 
material que for arrecadado 

será retirado pela cooperativa 
responsável.

“Queremos sensibilizar o 
público para a importância 
de cuidar do meio ambiente”, 
diz Juliana Alcides, gerente de 
Comunicação e Sustentabili-
dade da ViaQuatro.

A máquina despertou a 
atenção da in� uencer da área 
de cosméticos Isabella Prado. 
“Para quem trabalha com 
beleza, ter um equipamento 
como esse nas proximidades 
de casa, como acontece comi-
go, é algo muito bom”. Segun-
do ela, muitas embalagens que 
a Reciclo Beleza aceita não são 
possíveis de serem descarta-
das em outros locais. “Saber 
que elas terão um destino ade-
quado, sem poluir o meio am-
biente, é muito tranquilizador 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

para quem trabalha no setor e 
usa maquiagem diariamente”, 
diz Isabella.

Segundo seus idealizadores, 
a proposta tem impacto socio-
econômico positivo, gerando 

trabalho e renda por meio da 
parceria com cooperativas e 
associações de reciclagem e 
colabora ainda com os Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU (ODS).

Serviço
Posto de coletora de emba-

lagens de produtos de beleza 
Local: Estação São Paulo-Mo-
rumbi da Linha 4-Amarela Até 
dezembro de 2022
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•SAÚDE

Anvisa vai reavaliar uso emergencial
de vacinas e medicamentos Covid 19

tratam do uso emergencial de 
vacinas e medicamentos.

Diversos atos publicados 
de forma excepcional pela 
Anvisa, em resposta à pande-
mia, previam inicialmente o 
encerramento de sua vigência 
a partir do fi m do Estado de 
Emergência de Saúde Pública 
de Importância Nacional. Essa 
condição deve ter seu fi m nor-
matizado ainda esta semana 
por meio de uma nova por-
taria do Ministério da Saúde.

“A solicitação feita pelo 
Ministério da Saúde é que 
a vigência das normas da 
Agência relativas à pande-
mia seja mantida por um 
ano a partir do momento da 
retirada do estado de Emer-
gência de Saúde Pública de 
Importância Nacional. A pror-
rogação do prazo de vigência 
das normas ainda depende 
de aprovação da Diretoria 
Colegiada da Anvisa e, se 
aprovada, deve permitir que 
vacinas e medicamentos em 
uso emergencial continuem 
em uso por este período (um 

ano)”, explicou a Anvisa.
Recomendações
Em nota publicada hoje, a 

Agência destaca que a vaci-
nação contra a covid-19 deve 
continuar em andamento e 
que a dose de reforço deve 
ser aplicada nos públicos indi-
cados. Para a Anvisa, diante a 
possibilidade de novas varian-
tes, é necessário também que 
a vigilância epidemiológica 
continue atuando sobre a 
doença, por meio dos progra-
mas de testagem e mapea-
mento genômico do vírus em 
circulação no Brasil.

“Cada pessoa deve con-
tinuar atenta às medidas de 
higienização das mãos e uso 
de máscara em ambientes de 
maior risco, com aglomera-
ções”, destacou o órgão de 
vigilância sanitária ao lem-
brar que, apesar dos avanços 
alcançados no Brasil, muitos 
países ainda continuam em 
estado de pandemia e com 
índices de vacinação ainda 
baixos, necessitando imunizar 
suas populações.

No domingo, 17, o Minis-
tério da Saúde decretou o 
fi m da emergência de saúde 
pública em decorrência da 
pandemia de Covid. Segundo 
o ministro Marcelo Queiroga, 
o anúncio foi possível por 
causa da melhora do cenário 
epidemiológico, da ampla co-
bertura vacinal e da capacida-
de de assistência do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

No dia seguinte, houve 
uam entrevista coletiva em 
que foi anunciado um norma-
tivo para regulamentar as mu-
danças com o fi m do Estado 
de Emergência e esclarecer 
dúvida sobre mudanças no 
atendimento em saúde e va-
cinação com a nova situação 
nacional. 

Durante a coletiva, autori-
dades do Ministério da Saúde 
esclareceram que a pasta já 
pediu à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
que mantenha por até 365 
dias a autorização de uso 
emergencial de insumos usa-
dos no enfrentamento à co-
vid, como a vacina CoronaVac.

Até Agora, a Anvisa ain-
da não decretou o uso não 
emergencial da Coronavac. Há 
expectativa de que a vacina 
passe a ser usada preferen-
cialmente nos públicos infan-
til e adolescente.

Anvisa
 A vigência dos atos edita-

dos pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
em resposta à pandemia da 
covid-19 estão sendo revi-
sados. Segundo informou 
a agência na segunda-feira 
(18), estão incluídos entre 
esses atos as resoluções que 

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?
Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

Monte seu pacote

(11) 2577-0009
contato@cozywork.com.br

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

•BELEZA

Orientais buscam penteados 
e maquiagens específi cos

A beleza de pessoas de ori-
gem ou descendência oriental 
é única. Tem força e ao mes-
mo tempo sutileza. Os olhos 
marcantes, cílios alongados 
mas com formato mais reto, 
cabelos escuros e fios gros-
sos… Como fazer para desta-
car essas qualidades e garan-
tir suavidade, paralelamente?

Rosemary Teruo Inoki, 
uma das hair stylists que co-
mandam o salão Cut & Color 
Hair, na Praça da Árvore, con-
ta que não é só por experi-
ência própria que sabe lidar 
com maquiagens, cortes e 
penteados para pessoas de 
origem oriental.

“Minha formação pela 
escola Soho trouxe aprimo-
ramento de técnicas muito 
utilizadas pelas japonesas e 
outras mulheres de origem 
asiática”, diz ela. Das cores 
fantasia nos cabelos aos cor-
tes e penteados que destacam 
o brilho, da maquiagem ideal 
para os olhos puxadinhos ao 
tom e textura de pele, há vá-
rias características das orien-
tais que requerem tratamen-
to ou atenção específicos.

Carinhosamente conhecida 
como “japodeusa” pela clien-
tela que sempre se surpreende 
com os bons resultados de 
seu trabalho, Rose também é 
bastante procurada para cor-
tes masculinos em homens de 
origem oriental. “É realmente 
preciso prestar muita atenção 
ao tipo de cabelo para conse-
guir os resultados que o clien-
te espera”, diz Rose.

Interessante também é 

perceber a diversidade na 
faixa etária das orientais que 
a procuram. “Atendo me-
ninos em busca de cortes 
com desenhos geométricos, 
meninas em busca de cores 
ousadas e fortes no cabelo 
ou senhoras que querem um 
visual marcante porém mais 
tradicional, tipicamente japo-
nês”, completa Rose.

Ela é ainda muito procura-
da para penteados em orien-
tais para ocasiões especiais, 
como festas, formaturas, ca-
samentos etc. “Algumas bus-
cam ousadia, outras querem 

apenas manter um visual bem 
tradicional e suave. É preciso 
saber escutar a clientela e 
adequar nossas técnicas e 
experiências a essa expecta-
tiva”, conclui Rose. 

 Serviço:
A Cut&Color fica na Rua 

Caramuru, 431 - Saúde, bem 
pertinho da estação Praça da 
Árvore do Metrô. Telefone: 
2640-3660. Funciona de terça 
a sábado, das 10h às 18h. Veja 
no facebook.com/cutscolor ou 
instagram @cutscolorh fotos 
de visuais produzidos pelas pro 
fi ssionais.

https://jornalzonasul.com.br/anvisa-vai-reavaliar-medicamentos/
http://prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa
http://cozywork.com.br
https://jornalzonasul.com.br/beleza-oriental-demanda-tecnica-para-destacar-tracos-marcantes/
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Casas de repouso Odontologia

Estética e Saúde

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional) Fone:

5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

- Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147
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Planetário tem programação 
especial durante feriadão

Fim de semana prolongado 
com tempo bom. Quer coisa 
mais paulistana que curtir o 
Parque do Ibirapuera? Uma 
boa pedida é acompanhar a 
programação do Planetário. 

O espetáculo “Da Terra Ao 
Universo”, uma viagem des-
lumbrante através do espaço 
e do tempo que transmite, 
será apresentado por meio 
de imagens e sons, o universo 
revelado pela ciência. Além de 
inundar a cúpula em projeção 
fulldome, cada sessão tem 
aproximadamente 35 minutos 
e é recomendada para público 
acima de 5 anos. 

As sessões ocorrerão na 
sexta-feira (22), às 13h, 15h e 
às 17h; e no sábado e domingo 
(23 e 24), no mesmo horário. 
Os ingressos custam entre R$ 
15,00 e R$ 30,00 e podem ser 
adquiridos pelo site planeta-
rio.urbiapass.com.br/

 O Planetário Ibirapuera 
realizará uma sessão especial 
gratuita da atração “Planetas 
do Universo”, na sexta-feira 
(22), às 19h. O espetáculo faz 
uma refl exão sobre as desco-
bertas que mexem com a hu-
manidade e que trazem à tona 
questões profundas dos seres 
humanos: será que estamos 
sozinhos no universo? Com 
duração de até 50 minutos, 
os ingressos são gratuitos me-
diante agendamento pelo site 
https://planetario.urbiapass.
com.br/.

 No sábado (23), às 19h, o 

HORÁRIO: terça a domingo, das 18h00 às 23h00
Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas
Site: www.gattofi ga.com - Redes sociais: @gattofi gapizzabar

Venha viver essa experiência!

Ambiente 
Pet

Friendly 
(área externa)

•GASTRONOMIA

Caldo de Kenga espanta 
o friozinho na Cuscuzlícia

Macaxeira, aipim ou man-
dioca? Não importa o nome, 
mas um purê cremoso dessa 
delícia recobre alguma proteí-
na rica em sabor. O “Escondi-
dinho” já se tornou um prato 
famoso no país inteiro e tem 
inúmeras versões, embora 
sua origem na culinária tenha 
diferentes histórias e versões, 
o fato é que vêm do Nordeste 
brasileiro as receitas mais di-
versifi cadas e criativas. 

Assim, é claro que na Cus-
cuzlícia, restaurante especia-
lizado em cuscuz nordestino 
e outros pratos típicos dessa 
região do país, tem várias 
opções para os fãs do escon-
didinho. Além de feito na hora, 
com ingredientes fresquinhos, 
vem daquele jeito especial: 
bem gratinado, com aquela 
casquinha crocante de queijo 
e bem recheado. 

O restaurante conta com 
várias opções de recheios, 
inclusive vegetarianas. O purê 
de macaxeira pode “escon-
der” Frango desfi ado,  Carne 
do sol,  Carne seca,  Bacon e 
calabresa, Carne de jaca,  An-
tepasto de berinjela, Banana 
da terra e ainda brincar com a 
mistura desses ingredientes.

Na Cuscuzlicia são nove 
versões, ao total, cada uma 
leva o nome de uma capital 
de estados nordestinos. To-
dos acompanham queijo e re-
queijão. Uma sugestão: peça 
qualquer uma das versões 
acompanhada de uma porção 
de arroz e vinagrete: combina-
ção incrível!

Ainda, além das mais de 20 
montagens de cuscuz nordes-
tino recheado e diversos pra-
tos típicos, as tapiocas doces e 
salgadas têm seu espaço. Apa-
rentemente despretensiosas, 
elas têm fãs incondicionais, 
que podem acompanhar uma 
cervejinha gelada, uma caipiri-
nha ou um drink da casa ou ser 
saboreada pela clientela como 
opção de sobremesa. 

Entre as pedidas salgadas, 
a casa tem as opções carne de 
sol, carne seca, bacon e cala-
bresa, frango cremoso, moza-

rela e tomate, dois queijos, e 
as opções veganas: antepasto 
de beringela e carne de jaca. 

Já as montagens doces 
vêm com recheios de Romeu e 
Julieta (queijo e goiabada cre-
mosa), Baianinha (coco ralado 
e leite condensado), Prestígio 
(coco ralado, chocolate meio 
amargo e leite condensado), 
Pitéu (nutella com morangos) 
e a caprichadíssima e super ori-
ginal Banana Formosa (banana 
da terra, queijo e melaço).

Quem ainda não foi conhe-
cer a primeira cuscuzeria de 
São Paulo pode aproveitar o 
tempo agradável desse outo-
no, e curtir a casa para almo-
ço, café da tarde, happy hour 
ou jantar, afinal eles ficam 
abertos de segunda a sábado 
das 11h as 21h e sexta e sábado 
até as 22h. 

A casa tem decoração 
toda inspirada nas paredes 
de barro de construções tí-
picas nordestinas e vários 
cactos, chapéus nordesti-
nos, cordas e até uma rede 
sob o letreiro de neon que 
aconselha: “Se avexe não”. 

Super frequentada por fa-
mílias, casais, amigos e turmas 
de trabalho, a Cuscuzlícia não 
tem nem um ano de funciona-
mento em ponto físico - surgiu 
durante a pandemia ainda só 
no sistema de delivery mas, 
a pedido dos clientes fi éis se 
tornou um restaurante char-
moso e acolhedor a todos. 
Para o almoço e jantar, há as 
opções de cuscuz, pratos típi-

cos, escondidinhos, tapiocas 
salgadas e doces, diversos 
acompanhamentos... 

Para o happy hour, aposte 
nas porções como bolinhos 
de macaxeira, Chapa Sento Sé 
(carne de sol, bacon, calabresa 
e macaxeira frita, servidos em 
uma chapa quente), dadinhos 
de tapioca com molho de pi-
menta... Há drinks inspirados 
na cultura nordestina, como 
o Capeta ou a Caipirinha Juliet-
te, mas tem também pedidas 
tradicionais da coquetelaria 
internacional, como Mojito, 
Piña Colada, Negroni, Gin Tô-
nica e outros. 

E não poderia deixar de co-
mentar sobre as novas opções 
que estão chegando no cardá-
pio para espantar o friozinho, 
como o tradicional caldinho 
de feijão, caldo de mocotó, 
caldo verde e o delicioso caldo 
de Kenga, isso mesmo, caldo 
de Kenga, um caldo típico 
nordestino feito com frango 
desfi ado. O mês de maio está 
chegando e o novo cardápio 
da Cuscuzlícia vem trazendo 
novidades.

Só mesmo conferindo o 
cardápio completo na casa, 
que fica na Rua Primeiro de 
Janeiro, 425 - Vila Clementino

Pedidos para retirar via 
WhatsApp: 11 95426-3122. 
iFood: bit.ly/cuscuzlicia

espetáculo “Olhar o Céu de 
São Paulo Outra Vez”, também 
estará em exposição no Plane-
tário. A sessão destaca o céu 
de São Paulo, que há muito 
não se vê por causa da polui-
ção luminosa e crescimento 
desenfreado da cidade. Os 
ingressos custam R$20 (intei-
ra) e R$10 (meia-entrada), e 
devem ser adquiridos pelo site 
https://planetario.urbiapass.
com.br/.

 No domingo (24), às 11h, 
o Planetário Ibirapuera apre-
senta a exposição “Projeto 
Científico”. Com duração de 
35 minutos, a sessão mostra 
a história de Neco e Silo, dois 
personagens pré-adolescentes 
habitantes do planeta Arconi-
ne, que acabam de ganhar um 
prêmio escolar por um proje-
to científi co sobre o Sistema 
Solar. Os ingressos custam 
R$20 (inteira) e R$10 (meia-
-entrada), com agendamento 
pelo mesmo site https://uhuu.

com/evento/sp/sao-paulo/
sessao-projeto-cientifico-in-
fantil-9626.

Vale ressaltar que o Plane-
tário Ibirapuera segue todos 
os protocolos de segurança 
vigentes. O uso de máscara 
é obrigatório durante toda a 
sessão e não será permitida 
a entrada de visitantes com 
alimentos e/ou bebidas para 
evitar a necessidade de reti-
rada da máscara. É necessário 
chegar com antecedência de 
30 minutos e não é permitida 
a entrada após a abertura da 
sessão.

 Em atendimento ao Decre-
to nº 60.488, de 27 de agosto 
de 2021, para acesso ao local do 
evento é obrigatório a apresen-
tação do comprovante de va-
cinação contra COVID-19, com 
no mínimo a primeira dose.  O 
comprovante pode ser físico ou 
digital (disponível nos aplicati-
vos conecte SUS, Poupatempo 
Digital e E-saúde SP).

https://jornalzonasul.com.br/caldo-de-kenga-espanta-o-friozinho/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/planetario-tem-programacao-especial/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155871360&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://www.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes
http://casaderepousoadonai.com.br
http://casaderepousoadonai.com.br
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Buffet Colonial encerra atividades 
sem aviso antecipado a clientes

Em 1968, Planalto Paulista 
e Moema ainda eram bairros 
que estavam se estabele-
cendo no cenário paulistano 
- o primeiro como referência 
residencial e o segundo já 
com vocação comercial. Foi 
ali na divisa entre essas duas 
paisagens que surgia o Buff et 
Colonial - naquela época ain-
da conhecido como Mansão 
Colonial, porque tinha essa ca-
racterística de uma elegante 
residência, com imenso jardim 
e lago cercado por árvores 
imponentes. O negócio se 
tornaria, nas décadas seguin-
tes, um dos endereços mais 
cobiçados - ou sonhados - por 
aqueles que queriam promo-
ver um evento para marcar 
suas vidas. 

Agora, 54 anos depois, 
uma das mais tradicionais 
casas de festas da cidade 
anunciou que vai encerrar 
as atividades. Há quem es-
pecule que a decisão tem 
peso não só como resultado 
das difi culdades trazidas pela 
pandemia, que representou 
o cancelamento ou adiamen-
to de festas e eventos, mas 
também pela forte pressão 
imobiliária nas redondezas 
do buff et. Vários imóveis na 
vizinhança efetivamente es-
tão “vindo abaixo” para dar 
lugar a edifícios residenciais. 
Será esse o destino da histó-
rica construção da Avenida 
Indianópolis. 

O fato é que o Buffet só 
anunciou seu fechamento em 
14 de abril, pegando de sur-
presa muitos clientes que já ti-
nham contratado e pago suas 
festas ainda não realizadas.  

Nas redes sociais, além da 
indignação, encontravam-se 
também comentários critican-
do a recente queda de quali-
dade dos serviços oferecidos 
no Buff et, incluindo aqueles 
planejados como alternativa 
em tempos de pandemia, 
como os brunchs e serviços 
de entrega de refeições. 

A nota ofi cial informando 
o encerramento das ativi-
dades traz justificativas que 
apontam para a crise e a pan-
demia, mas não deixa claro o 
que acontecerá com os clien-
tes com eventos contratados:

Também não explica por-
que os contratos continuaram 
a ser fechados diante da pers-
pectiva de encerramento das 
atividades e probabilidade de 
não realização dos eventos. 

“Nesta retomada, mes-
mo sem verba disponível, 

cumprimos com os eventos 
agendados até aqui. Nossas 
condições fi nanceiras chega-
ram ao fi m. Não seria possível 
continuar e postergar essa 
crise. Aos clientes que ainda 
contam com a realização de 
eventos futuros em nossa 
empresa, faremos o possível 
para encontrar uma melhor 
solução, dentro de nossas 
condições atuais.”

O tom genérico e que re-
presentou não apenas a des-
truição de sonhos de várias 
famílias, mas também as difi -
culdades de replanejar tudo 
sem sequer a certeza de que 
verá o dinheiro de volta. 

Procon
O Procon-SP notificou o 

Buffet Colonial pedindo ex-
plicações sobre a interrupção 
de suas atividades e as pro-
vidências que tomarão para 

atender os consumidores. A 
empresa deverá informar os 
motivos da interrupção, se é 
definitiva, como as pessoas 
foram informadas, além de 
indicar o número total de 
consumidores afetados e os 
canais de atendimento dispo-
nibilizados.

O Procon-SP quer que a 
empresa esclareça há quanto 
tempo verificou que os ser-
viços contratados não pode-
riam ser devidamente cumpri-
dos como ofertados e quais 
medidas foram adotadas para 
manutenção dos serviços e 
contratos. O Buff et Colonial 
deverá também apresentar 
um plano de ação para aten-
dimento de todas as queixas 
eventualmente formalizadas 
no Procon-SP.

As explicações deverão ser 
prestadas até o dia 25/4.

EMPREGOS

ORAÇÕES
Oração à Santa Clara

Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo com tua vida de 
pobreza e oração, fazei que entregando-nos confiantes 

à Providência do Pai Celeste, no inteiro abandono, 
aceitemos serenamente sua Divina Vontade. Amém.

 Rezar 9 dias com 1 velas acesa 1 Ave Maria e,
 no último dia, deixar a vela acesa até o fim. 

Fazer 3 pedidos, 2 impossíveis e 1 de negócios.
ANV

PUBLICIDADE LEGAL

LIGUE: 9.5584-9517 
   ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

16 ANOS DE 

VIAGENS EM GRUPO

CUNHA/SP COM LAVANDÁRIO
25 DE JUNHO - SÁBADO

Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, Almoço, 
visita à Casa do Artesão e Lavandário 

(Plantação de Lavandas) com guia local. 
Valor por pessoa: 2 x R$ 135,00

ou R$ 269,00 à vista

SERRA NEGRA E ÁGUAS DE LINDÓIA
02 DE JULHO - SÁBADO
Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, 

Almoço, Passeio de Trenzinho em Serra Negra e 
tempo livre para compras. 

Valor por pessoa: 2 x R$ 135,00
 ou 269,00 à vista

PASSEIOS DE 1 DIA EM 2022 - AOS SÁBADOS

9.5584-95179.5584-9517
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O Estádio do Centro Olím-
pico de Treinamento de Pes-
quisa (COTP), equipamento 
da Prefeitura de São Paulo, 
recebe a partir desta sexta-
-feira (22), o Campeonato 
Brasileiro de Atletismo Sub-
20. 

A competição, que será 
disputada até domingo (24), 
vai receber 723 atletas de 119 
clubes, que vão represen-
tar 23 Estados e o Distrito 
Federal. Equipe do Centro 

Olímpico foi a campeã geral 
da edição de 2021, realizada 
em Bragança Paulista (SP).

A competição de 2022 é 
uma seletiva para o Campe-
onato Pan-Americano Sub-
20, que será realizado de 
3 a 5 de junho, no Estádio 
Olímpico Nilton Santos, no 
Rio de Janeiro, e também a 
oportunidade para os atletas 
conquistarem os índices para 
o Mundial da categoria, em 
Cáli, na Colômbia, programa-

do para acontecer de 2 a 7 de 
agosto.

Neste ano, o COTP inscre-
veu o maior número de atle-
tas no Campeonato Brasileiro 
de Atletismo Sub-20, com 38 
participantes.  

A competição terá início 
às 8h20 do dia 22, com a dis-
puta dos 100 m do decatlo, 
mas a cerimônia de abertura 
será às 14h. O campeonato 
será finalizado com o reve-
zamento 4x400 m misto, 

fi nal por tempo, às 17h30 do 
dia 24. 

Público
O público poderá acom-

panhar o campeonato sem 
a necessidade de ingresso. 
Os organizadores sugerem a 
doação de 1 quilo de alimento 
não perecível.

A entrada para o campe-
onato será pela Rua Pedro 
de Toledo, 1.651, ao lado da 
estação AACD-Servidor da 
Linha 5-Lilás do Metrô.

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019
Folha: 001

0186  REDE PAULISTA DE CONTROLE SOCIAL DA TUBERCULOSE 11.172.825/0001-00
Rua Amaral Gurgel, 447 CONJ 51
Vila Buarque - SAO PAULO/SP

Descricao 2019

1 1 ATIVO 633,96 D
11 1.1 CIRCULANTE 633,96 D
111 1.1.1 DISPONIVEL 633,96 D
1111 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS 633,96 D
11111 1.1.1.01.001 CAIXA 633,96 D

2 2 PASSIVO 633,96 C
21 2.1 CIRCULANTE 7.855,55 C
213 2.1.3 FORNECEDORES 7.855,55 C
2131 2.1.3.01 FORNECEDORES DIVERSOS 7.855,55 C
21311 2.1.3.01.001 DB ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA 7.855,55 C
24 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 7.221,59 D
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24231 2.4.2.03.001 SUPERAVIT  ACUMULADOS 3.959,90 C
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24233 2.4.2.03.003 RESULTADO DO EXERCICIO 9.114,23 D

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial do Periodo, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os
documentos apresentados, a importancia de R$ 633,96 (Seiscentos e Trinta e Tres Reais e Noventa e Seis Centavos)

_________________________________________ _________________________________________
JOSE CARLOS VELOSO PEREIRA DA SILVA DEJAIR BALIEIRO

Coordenador Geral Contador
C.P.F.: 066.512.868-11 CRC Nº : 1SP112680-O/3
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DB ASSOCIADOS CONTABILIDADE
DB Contadores Associados

Centro Olímpico, na Vila Clementino, sedia 
Campeonato Brasileiro de Atletismo sub 20

https://jornalzonasul.com.br/colonial-fecha-as-portas/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511955849517&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511954308195&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/vila-clementino-tem-campeonato-brasileiro-de-atletismo/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20publica%C3%A7%C3%A3o%20de%20ora%C3%A7%C3%B5es%20e%20gostaria%20de%20or%C3%A7amento
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20publicidade%20legal
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20publicidade%20legal
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
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R. Caramuru, 431
Praça da Árvore
Ligue: 2640-3660

@cutcolorh@cutscolor

cutecolorhair.com.br
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Reforma do prédio do Museu Ipiranga está concluída
No fi nal do mês de março, 

foram concluídas as obras de 
restauro do edifício-monu-
mento do Museu do Ipiranga. 
Desde outubro de 2019, o pré-
dio, que foi inaugurado em 
1890, tem passado por uma 
reforma total, com reparos 
em todos os detalhes da arqui-
tetura, incluindo os 7.600 me-
tros quadrados das fachadas, 
que, pela primeira vez em sua 
história, passaram por limpe-
za, decapagem, recuperação 
dos ornamentos, aplicação 
de argamassa, tratamento de 
trincas e pintura.

Para pintar, foi utilizada 
uma tinta mineral, desenvol-
vida especialmente para o 
museu, que permite a troca 
de umidade entre o prédio de 
cal e o ambiente. Um estudo 
estratigráfico [ramo da geo-
logia que estuda as camadas 
de rochas] e o processo de 

decapagem também tornaram 
possível recuperar a cor origi-
nal da construção do século 19.

Tetos e paredes do inte-
rior receberam tratamento 
similar. Os elementos de mar-
cenaria, como as 450 portas 
e janelas, foram catalogados, 
retirados e restaurados em 
ofi cinas no canteiro de obras, e 
recolocados no mesmo lugar, 
bem como os 1.900 metros 
quadrados de assoalho que 
revestem o piso da edifi cação. 
Os pisos de ladrilho hidráu-
lico franco-alemão também 
passaram por restauro. Com 
a instalação de elevadores, 
o edifício-monumento será, 
enfi m, totalmente acessível.

Outro quesito essencial no 
projeto são os métodos para 
prevenção de incêndios. O 
sistema de sprinklers adota-
do é do tipo “pré-ação” com 
tecnologia que antevê alar-

mes falsos, evitando disparos 
acidentais. Já o sistema de 
detecção de fumaça utiliza a 
técnica de aspersão (sucção 
do ar em intervalos fi xos) para 
constante análise, podendo 
identificar partículas de resí-
duos queimados que podem 
prenunciar um incêndio. Os 
sistemas comuns de detecção 
de fumaça são acionados ape-
nas em caso de muita fumaça, 
ou seja, após o incêndio ter to-
mado certa proporção. Dessa 
forma, com a técnica de asper-
são, garante-se a proteção do 
prédio por meio de um sistema 
mais efetivo.

Agora, o prédio caminha 
para a conclusão de sua última 
etapa de obras antes de sua 
reabertura em setembro, para 
a celebração do bicentenário 
da Independência do Brasil: 
a de ampliação. Foi realizada 
uma escavação em frente ao 
edifício, que abrigará a nova 
entrada, bilheteria, auditó-
rio para 200 pessoas, espaço 
educativo, café, loja e sala 
de exposição temporária. Na 
esplanada, o assentamento 
do piso em mosaico portu-
guês da área central avançou 
e tem previsão de fi nalização 
para este mês de abril. Pela 
primeira vez na história do mu-
seu, a instituição estará apta 
a receber acervos de outras 
instituições, inclusive interna-
cionais, graças à instalação de 
ar-condicionado.

O projeto abarca também o 
Jardim Francês, localizado em 
frente ao edifício-monumento. 
Estimada em R$ 19 milhões 
e custeada pelo governo do 
Estado, a proposta prevê a 

restauração de toda a área 
construída e de paisagismo, 
além da reforma do espaço 
da antiga administração para 
instalação de um restauran-
te, criação de infraestrutura 
para food bikes, restauro e 
modernização da iluminação 
pública, requalifi cação das vias 
de acesso, contemplando tam-
bém equipamentos de aces-
sibilidade, e a reativação da 
fonte central. Até o momento, 
os 14 delfi ns e cachepôs que 
adornam as fontes foram res-
taurados e reinstalados. Os or-
namentos tiveram suas trincas 
reparadas em laboratório com 
o mesmo material de origem e 
já foram religados às manguei-
ras das novas instalações.

“Este projeto é superlativo 
em todas as suas dimensões, 
pois envolve a preservação, a 
restauração e a ampliação de 
um patrimônio histórico brasi-
leiro do século 19. A conclusão 
desta primeira fase da obra re-
presenta um importante passo 
para que possamos entregar o 
Novo Museu do Ipiranga para 

a população em setembro, 
neste que é um ano emblemá-
tico para a história de nosso 
país”, destaca o reitor da USP, 
Carlos Gilberto Carlotti Junior.

“A restauração do edifício-
-monumento só foi possível 
graças à equipe multidisci-
plinar que atua nas obras. 
O trabalho envolveu desde 
pesquisa em fotografias e 
documentos históricos, até 
estudos e testes in loco, sem-
pre com o acompanhamento 
de profissionais de restauro 
e dos órgãos de patrimônio, 
para que juntos chegássemos 
- o mais próximo possível - às 
feições do prédio inaugura-
do no século 19”, comenta a 
diretora do Museu Paulista, 
Rosaria Ono.

Simultaneamente às obras 
de restauro e ampliação acon-
tecem os trabalhos de conser-
vação dos itens que estarão 
expostos na reabertura. São 
mais de 3 mil objetos do acer-
vo que estão passando ou já 
passaram por restauração. 
Dentre eles, encontram-se 122 

pinturas e duas maquetes de 
grande porte. Do número total 
de peças a serem expostas, 
2.800 já tiveram seus restauros 
fi nalizados.

O quadro mais conhecido 
do acervo do museu – a tela 
Independência ou Morte, de 
Pedro Américo – foi um dos 
primeiros trabalhos a serem 
restaurados, em 2019. Mas a 
pesquisa para o restauro do 
quadro começou ainda em 
2017. O restauro foi realizado 
no Salão Nobre, espaço onde 
o quadro permaneceu, devido 
ao seu tamanho.

 A tela, com dimensões 
de 415 cm x 760 cm, é maior 
do que as portas e janelas 
do salão e foi montada origi-
nalmente no local onde está 
até hoje, sem nunca ter sido 
retirada. A equipe do museu 
teve a tarefa de protegê-la 
dos resíduos do restauro da 
sala, com um tecido especial 
que impede a entrada de 
pó, permitindo que a obra 
“respire”.
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